ARCOCEM
AGENTE OXIDANTE

Arcocem Agente Oxidante is een vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro
metalen deeltjes die het oxidatieproces versnellen.
Het product uitproberen op een klein stuk alvorens het hele oppervlak te bewerken.

Omschrijving
• Toepasbaar op Arcocem verf, ferro oppervlakken, brons, koper en messing.
• Zowel binnen als buiten bruikbaar.
• Te verwerken met kwast, spons,roller of spuit.

Rendement
Afhankelijk van het roest effect dat men wil verkrijgen zal het verbruik variëren van:
13-15 m2/L/laag

Toepassing
a. Over Arcocem verf Hierro, Cobre, Bronce of Latón:
Na 24 uur drogen van de laatste verflaag Arcocem Pintura, zacht schuren
met waterschuurpapier en daarna Arcocem Agente Oxidante aanbrengen
om het oxidatie proces te versnellen. Afhankelijk van de graad van oxidatie
of patina die men wilt verkrijgen één laag Arcocem Agente Oxidante
aanbrengen en 2 tot 3 uur laten drogen voor een tweede laag aan te
brengen. Wederom 2 a 3 uur laten drogen alvorens te sealen.
b. Over ferro oppervlakken:
Het oppervlak moet vrij zijn van vernis, vuil, vet of kalamijn. Vervolgens
Arcocem Agente Oxidante met spray, roller of spons aanbrengen. Als het
begint te drogen, besproei licht met mineraalwater om het oxidatieproces te
reactiveren. Indien een meer geoxideerde en intense afwerking gewenst is,
spuit weer met water en laat 24 uur drogen.
Niet alle ijzer- of staalsoorten hebben hetzelfde proces van oxidatie zoals bijv.
Koudgewalst staal die een droogtijd van 48-72 uur nodig heeft.
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c. Over koper, brons of messing:
Het te behandelen oppervlak goed reinigen en daarna Arcocem Agente
Oxidante rechtstreeks op het metaal aanbrengen. Laat ongeveer 1 uur
werken tot het product volledig droog is. Veeg losse oxidatiedeeltje af met
een doek voordat de sealer aangebracht wordt.
d. Sealer:
Wanneer het gewenste roest effect of patina is verkregen 3 a 4 uur laten
drogen. Daarna een laag Presealer aanbrengen. Na 4 uur afwerken met 2 lagen
Topsealer WT, met een interval van 12 uur tussen de lagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen

Verpakking

Irriteert ogen en huid.. Bij aanraking met de ogen deze gedurende 15 minuten met
overvloedig water reinigen. Na aanraking met de huid wassen met water en zeep.
Niet inslikken. In het geval het ingeslikt wordt onmiddellijk een arts raadplegen,
niet braken. Chronische blootstelling aan de dampen kan nieren of lever
beschadigen.
Niet verdunnen met wáter Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:
• Goede ventilatie
• Gas-dampmasker gebruiken
• Veiligheidsbril om spatten te voorkomen
• Rubberen handschoenen
Lege verpakking moet worden afgevoerd volgens de huidige wetgeving.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Verkrijgbaar in verpakking van 1 liter.

Reinigen van gereedschappen
De gereedschappen worden direct na gebruik schoongemaakt met water en
zeep.

Opslagcondities en houdbaarheid
Het produkt moet worden opgeslagen in zijn afgesloten originele verpakking
beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen de 10°C en 30°C. Op een
droge goed geventileerde plaats, niet in de buurt van warmtebronnen en uit het
zonlicht. Het is 1 jaar houdbaar vanaf de productiedatum, indien goed bewaard.

Het product moet niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke
instructie van de producent. Het is verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen
om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsfiches van het product zijn
beschikbaar voor de professional. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een
nieuwe editie.
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